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 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ                         
ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ      
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΓΗΟΤ        
                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

Σκήκα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γξ. Πξνκεζεηώλ)                             
Σαρ. Γ/λζε: Άλσ Βνπισκέλν                                                       
Σ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Φξάγθνο 
Σει:    26910 59438   
Fax :  26910 21705            
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr  

                                               

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
Αθνύ ιάβακε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Ν.2362/95(άξζξν83), ηνπ Π.Γ.118/07 όπνπ θαηά πεξίπησζε κλεκνλεύεηαη,  ηνπ 

Ν.3329/05, ηνπ Ν.3527/07, ηνπ Ν.3580/07, ηνπ N.3867/2010, ηνπ Ν.3861/2010, ηνπ Ν.3918/2011 & N.4412/2016. 

2. Σελ αξηζ. 10002288/16-08-2018 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΤΠΟΓΟΜΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

       Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή 

ηερληθννηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αηγίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο 

Αραΐαο.  
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Πεξηγξαθή Δίδνπο 

 

Πνζόηεηα  

     

ΤΝΟΛΗΚΟ  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 

1 
 ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΙΧΟΠΟΙΑ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗ  

 ΤΛΛΟΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ  ( 2 ελαιολεκάνες ) 

 ΜΕ ΤΛΙΚΑ 

 

       2  

 

          2.356,00 € 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Πεξηγξαθή εξγαζηώλ (δεμακελέο πεηξειαίνπ ΕΝΥ θαη ΕΝΘ) 

α/α  

1. Μεηαηόπηζε ππξάληνρεο πόξηαο θαη ηνηρίνπ γπςνζαλίδαο ζε απόζηαζε 15 cm. 

2. Χηίζηκν ηνηρίνπ κε δνκηθά ζηνηρεία θπςεισηνύ ή πνξώδνπο κπεηόλ (ηύπνπ ALFA BLOK ή YTONG 

BLOCK), ζην εκπξόο κέξνο ησλ δεμακελώλ. Σν ηνηρίν ζα είλαη ζε επζεία γξακκή, κε κήθνο, 

πεξίπνπ, 260 cm. Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνηρίνπ ζα είλαη 15 cm, θαη ην ειάρηζην ύςνο 105 cm. 

3. Χηίζηκν ηνηρίνπ κε δνκηθά ζηνηρεία θπςεισηνύ ή πνξώδνπο κπεηόλ (ηύπνπ ALFA BLOK ή YTONG 

BLOCK), ζην εκπξόο κέξνο ησλ δεμακελώλ. Σν ηνηρίν ζα ζρεκαηίδεη γσλία θαη ην κήθνο ηνπ ζα 

είλαη πεξίπνπ 230 cm. Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνηρίνπ ζα είλαη 15 cm, θαη ην ειάρηζην ύςνο 105 

cm. 

4. Μόλσζε ησλ ηνηρίσλ κε ην πιηθό ζπγθόιιεζεο. 

5. Μόλσζε ησλ ζεκείσλ πνπ πεξλνύλ νη ζσιελώζεηο πεηξειαίνπ. 

 

2. Πεξηγξαθή εξγαζηώλ (ρώξνο δεμακελήο πεηξειαίνπ Ζ/Ε) 

1. Χηίζηκν ηνηρίνπ κε δνκηθά ζηνηρεία θπςεισηνύ ή πνξώδνπο κπεηόλ (ηύπνπ ALFA BLOK ή YTONG 

BLOCK), ζην εκπξόο κέξνο ηεο δεμακελήο. Σν ηνηρίν ζα είλαη ζε επζεία γξακκή, κε κήθνο, 

πεξίπνπ, 150 cm. Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνηρίνπ ζα είλαη 15 cm, θαη ην ειάρηζην ύςνο 70 cm. 
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2. Μόλσζε ηνπ ηνηρίνπ κε ην πιηθό ζπγθόιιεζεο. 

3. Μόλσζε ησλ ζεκείσλ πνπ πεξλνύλ νη ζσιελώζεηο πεηξειαίνπ. 

 

Κξηηήξην θαηαθύξωζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή. 
 
 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο  
 
Παξάδνζε ηωλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ ζην λνζνθνκείν κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ αλαδόρνπ-πξνκεζεπηή 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαθέξνπλ εάλ δηαζέηνπλ ηα πιηθά εηνηκνπαξάδνηα 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζε θακία πεξίπηωζε λα κελ ππεξβαίλεη ηελ 31/12/2018 

Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηωλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην 

παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θωδηθόο ηνπ είδνπο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.  

ε πεξίπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε 

ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήιωζεο  ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία πξέπεη λα δειώλεηαη όηη 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.    

 

Οη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ή ζα απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή ζην fax 26910 21705, κε ηελ έλδεημε <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηνλ αξ. πξση. ηεο πξόζθιεζεο θαη ην ζέκα ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη  11 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018, εκέξα ΣΡΗΣΖ, θαη ώξα 14.00 π.κ.  

 

Ηκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 12
ε
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018, εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ θαη 

ώξα 11.00 π.κ.                                                                                                            

                                                                                                                                  

                                                                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                                                                                         

                                                                                                                             

  
                                                                                                                         Π. ΜΑΜΜΗ 

 
 


